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CADS Electric ir šobrīd visvērienīgākā profesionālā 
elektrotehnikas un automatizācijas projektēšanas sistēma. Tā ļaus 
organizēt jūsu darbu pilnīgi jaunā kvalitātes un efektivitātes 
līmenī, pateicoties visu projekta datu centralizētai pārvaldīšanai 
no dažādām elektrotehnikas projektēšanas nozarēm, radikāli 
uzlabojot darba produktivitāti un spēju pielāgoties dažādiem 
uzdevumiem un situācijām. 

CADS Electric ir piemērota visdažādākajām projektēšanas un 
dokumentācijas izveides vajadzībām elektrotehnikas un 
automatizācijas inženiersistēmu projektēšanai: ēku  2D un 3D / 
BIM elektroinstalācija, rūpnieciskā elektroapgāde un 
automatizācija, sadales centru plānojums un sadales tīklu 
projektēšana. 

Gudra projektēšana ar CADS Electric 

CADS Electric ir izstrādāts jau vairāk nekā 30 gadus sadarbībā ar mūsu visnovatoriskākajiem un 
prasīgākajiem klientiem, lai CADS Electric radītu efektīvu projektēšanas sistēmu, kas dod 
inženieriem iespēju efektīvi atbildēt jebkāda veida projektēšanas izaicinājumiem un pasūtījuma 
izmaiņām. CADS Electric lietotāji iegūst tehnoloģiskas priekšrocības, kas ceļ konkurētspēju un 
darba prieku. 

CADS Electric ir lokalizēts jūsu reģionam 

CADS Electric ir lokalizēts Ziemeļeiropai un Latvijai, ietverot standartizētus simbolus, 
automātiskas specifikācijas un savienojumu sarakstus, kabeļu datu bāzes, zīmējumu lapu un 
pārskatu rāmjus, kā arī automātisku slāņu sistēmu latviešu valodā. Papildus tam jūs viegli varat 
radīt projektus arī eksporta tirgum, tik vien kā jānomaina valodas iestatījumi. 

Projekta datu centralizēta pārvaldība 

Nav vajadzības ievadīt vienus un tos pašus datus vairākas reizes, jo rediģējot datus vienā vietā, 
tie tiek atjaunināti pilnīgi visur. Tas rada jaunas iespējas vienkāršākiem un efektīvākiem 
projektēšanas procesiem gan viena lietotāja, gan daudzlietotāju vidē. Jūs varat sākt 
projektēšanas procesu jebkurā vietā, kur vēlaties, un datus var papildināt vai rediģēt jebkurā 
ievades vietā projekta “kokā” vai datu bāzes skatījumā. Projekta datu centralizētais skatījums 
ļauj veikt lielas izmaiņas projekta datos dažās sekundēs. 

Daudzveidīgās zīmēšanas un rediģēšanas funkcijas padara projektēšanu efektīvāku un 
patīkamāku. Sistēma veic daudzus ikdienas rasēšanas un rediģēšanas uzdevumus automātiski, 
atbrīvojot vairāk jūsu laika pašam projektēšanas procesam. 

CADS Electric ir saderīgs ar DWG, DXF, DRW, IFC un PDF formātiem gan importēšanai, gan 
eksportam. 



CADS Electric ieviešana 

Lai viegli un efektīvi ieviestu CADS Electric, mēs piedāvājam bezmaksas tiešsaistes mācību 
materiālus un atbalsta pakalpojumus. Papildus mēs piedāvājam profesionālas konsultācijas kā 
arī standarta un pielāgotas apmācības. 

Izvēlieties CADS Electric atbilstoši jūsu vajadzībām vai izaugsmes plāniem – CADS Electric Basic 
vai Pro paketes.  

CADS Electric licencēšanas un atjaunināšanas politika ir elastīga un lietotājam 
draudzīga. Izvēlieties tīkla vai individuālo licenci, pastāvīgo vai nomas licenci, 
atjauniniet CADS electric, kad tas ir nepieciešams. CADS Electric jauninājumi sniedz 
jums konkrētus darba rīkus un uzlabojumus jūsu ikdienas projektēšanas vajadzībām. 

CADS izmanto vairāk nekā 6000 uzņēmumu visā Ziemeļeiropā, šie divi uzņēmumi  
stāsta, kāpēc viņi ir izvēlējušies CADS Electric 

  

CADS Electric vairāk nekā 30 gadus izstrādājis programmatūras uzņēmums Kymdata Oy Somijā. 

Pasūtiet CADS Electric bezmaksas izmēģinājuma versiju un izmēģiniet to pats! Sekojiet mūsu 
Youtube kanālam un iepazīstiet CADS Electric projektēšanas priekšrocības 

Skatieties Youtube www.youtube.com/cadsplanner 

Ienāciet mūsu vietnē www.cads.net 

Kymdata Oy 

  



Dažas CADS el. darba skatu ilustrācijas 

 


